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0. SITUERING
Sinds 01/05/2015 gebeurt het toewijzen van de open plaatsen voor de jongens in de
gemeenschapsinstellingen aan de hand van een matrix. Deze matrix bepaalt op het
ogenblik dat er een plaats vrijkomt naar welke afdeling de plaats zal gaan. De matrix
houdt rekening met de verhouding van de plaatsen die een afdeling van de
jeugdrechtbank op jaarbasis kan toegewezen krijgen en de regio waar de plaats
beschikbaar is. In de realiteit krijgt telkens die afdeling een plaats toegewezen die volgens
de matrix het verst verwijderd is van zijn rechtmatig aandeel.
Onderstaande nota schetst een kort overzicht van het traject dat we reeds doorlopen
hebben (evaluatie van de matrix), alsook enkele verbeterpunten. Nadien volgt een
uitgebreidere toelichting over de toewijzing van het aanbod van de
gemeenschapsinstellingen via de matrix.
1. VERDELING VAN DE PLAATSEN AAN DE HAND VAN DE MATRIX
Sinds 1 mei 2015 wordt het open aanbod voor de jongens verdeeld aan de hand van de
matrix. Hierbij vonden we het van groot belang om de verwijzers te bevragen na een
halfjaar werken met dit nieuwe systeem.
1.1. Algemene indruk
Uit de reacties die we tot op heden mochten ontvangen blijkt dat de verwijzers de matrix
een beter systeem vinden dan de chronologie van de aanvraag voor het verdelen van het
vrijkomend aanbod. De matrix verschaft de verwijzers immers meer ruimte voor het
organiseren van de instroom op casusniveau. Men kan zelf bepalen welke jongeren men
kan laten instromen en wordt daarbij niet meer gehinderd door een tijdslimiet. In
tegenstelling tot vroeger kan er meer proactief gewerkt worden.
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1.2. Verbeterpunten
Onderstaande kan u een overzicht terugvinden van de grootste verzuchtingen van de
verwijzers. Het Agentschap Jongerenwelzijn wil nagaan of en op welke wijze hieraan een
antwoord kan geboden worden. Alle voorstellen van de verwijzers tot aanpassing en
verbetering van het centraal aanmeldpunt zijn overwogen. De realiseerbare voorstellen
die bijdragen aan de doelstellingen en goede werking van het centraal aanmeldpunt,
worden op korte (4 april 2016) en middellange termijn uitgevoerd. Aanpassingen op
middellange
termijn
vereisen
vaker
een
technische
aanpassing.

1.2.1. Verbeterpunten waaraan het Agentschap Jongerenwelzijn gevolg
kan geven
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-

Uitbreiding van de matrix naar het aanbod voor jongens en meisjes: Gezien het
perspectief biedende kader lijkt het ons aangewezen om de matrix uit te breiden
naar het volledige aanbod van de gemeenschapsinstellingen (met uitzondering
van de voorbehouden capaciteit en de time-outplaatsen).

-

Vraag voor uitbreiding van het tijdsslot en de rangorde: Het tijdsslot en de
rangorde blijken een sterke impact te hebben op de praktijk van de instroom van
jongeren. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door een uitbreiding van het
tijdsslot naar 11.30 en een uitbreiding van de rangorde naar een jongere uit de
volledige lijst van aanvragen die werd ingediend door de jeugdrechtbank die aan
de beurt is te voorzien. Alle aanmeldingen moeten ingediend worden tussen
09.00 – 11.00 uur en indien er een plaats beschikbaar is moet er uiterlijk om
11.30u worden meegedeeld welke jongere van de lijst men wil laten instromen1.

-

Verbetering van de ICT-applicatie: Op middellange termijn willen we de
webapplicatie technisch aanpassen en integreren in de bestaande
informaticasystemen zodat het hernieuwen, verwijderen,... van aanvragen
vlotter, d.w.z. met automatische hernieuwing kan gebeuren.

-

Nagaan of een gespreide instroom in de time-outleefgroep mogelijk is: In overleg
met de gemeenschapsinstellingen werd er een voorstel uitgewerkt voor gespreide
instroom (zie 2.3.5.)

Dit betekent niet dat de desbetreffende regio pas om 11.00 uur een beslissing zal krijgen. Vanaf
het moment dat er een aanvraag werd ingediend van de regio die in aanmerking komt voor de
plaats zal deze op de hoogte gebracht worden van een mogelijke toewijzing.

2

-

Voorbereiden en implementeren van een hulpprogramma gerechtelijke jeugdhulp
voor meisjes (met complexe problematiek): In de eerste helft 2016 zullen we
nagaan hoe er een beter pedagogisch en
beleidsmatig
antwoord
kan
geboden worden op de aanzienlijke vraag naar plaatsen voor meisjes met een
complexe problematiek die zich in precaire
situaties bevinden. Binnen dit
programma willen we een adequaat, passend antwoord bieden op de hulpvraag,
in samenwerking met de psychiatrie en het
private aanbod die onontbeerlijke
partners zijn in dit verhaal.

2. UITBREIDING VAN DE MATRIX NAAR HET VOLLEDIGE AANBOD
2.1. Uitgangspunt
De matrix zorgt ervoor dat de plaatsen evenwichtig en proportioneel verdeeld worden.
Uit de reacties die we op heden mochten ontvangen blijkt dat de verwijzers de matrix een
beter systeem vinden voor het verdelen van het vrijkomend aanbod. De matrix verschaft
de verwijzers immers meer ruimte voor het organiseren van de instroom op casusniveau.
Men kan zelf bepalen welke jongeren men wil laten instromen en wordt niet meer
gehinderd door een tijdslimiet. In tegenstelling tot vroeger heeft men nu veel meer zicht
op wanneer men mogelijks een beroep zal kunnen doen op vrije plaats.
2.2. Wat betekent dit concreet
In de loop van 2016 willen we starten met het toepassen van de matrix voor het volledige
aanbod van de gemeenschapsinstellingen (behalve time-out & voorbehouden capaciteit),
zowel voor jongens als meisjes. Hierbij hanteren we dezelfde regels als voor de toewijzing
van het open aanbod:
Alle reguliere aanmeldingen die tussen 09.00 en 11.00 uur worden ingediend via
InterCAP, worden voor die dag in rekening genomen en behandeld aan de hand van de
matrix. Deze tijdsafbakening is niet van toepassing voor time-outvragen, een vraag voor
een voorbehouden plaats en aanvragen conform de buffercriteria2. In de Grubbe is er
vaker beschikbare capaciteit waardoor er ook in de namiddag nog goedkeuringen kunnen
volgen. Dit betekent dus dat elke goedgekeurde aanmelding voor een reguliere plaats
meegeteld wordt in de matrix.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart
inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003
(B.S.02.03.2009), gewijzigd bij het BVR van 21 mei 2010 (B.S. 18.06.2010)

3

2.3. Capaciteit
Onderstaande tabel geeft weer hoe de capaciteit (op heden) verdeeld is over de
verschillende gemeenschapsinstellingen. Alles wat vetgedrukt staat willen we vanaf 4
april 2016 verdelen via een matrix. In totaal zijn er dus 256 plaatsen (111 open & 145
gesloten plaatsen) die via de matrix verdeeld worden. Daarnaast beschikken we nog over
40 time-outplaatsen (gele velden) en 15 voorbehouden plaatsen die op basis van
chronologie worden toegewezen, en niet via een matrix.
CAPACITEIT JONGENS
CAMPUS

REGIME
Open jongens

REGULIERE
CAPACITEIT
59

Open jongens TO

10

Open jongens

42

Open jongens TO

10

De Hutten

Gesloten jongens

39

3

423

Wingene4

Gesloten jongens

33

3

36

De Grubbe

Gesloten jongens
(conform buffercriteria)

40

Open jongens

101

Open jongens TO

20

Gesloten jongens

112

6

118

TOTAAL

233

12

245

REGIME

REGULIERE
CAPACITEIT
10

VOORBEHOUDEN
CAPACITET

TOTAAL

De Markt

Ruiselede

TOTAAL

CAMPUS

Open meisjes
3

VOORBEHOUDEN
CAPACITEIT
3

TOTAAL
62
10

3

45
10

40

6

107
20

10

Wettelijke capaciteit bij inwerkingtreding ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot oprichting
en organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn, art. 21. De huidige
capaciteit bedraagt 40 reguliere plaatsen.
4
De capaciteit van Wingene en de time-outleefgroep voor meisjes vallen onder het nog goed te
keuren besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
Jongerenwelzijn, art. 21.
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Beernem

Gesloten meisjes

33

De Markt

Time- out meisjes

10

10

Ruiselede

Time-out meisjes

10

10

Open meisjes

10

0

10

Gesloten meisjes

33

3

36

Gesloten meisjes TO

20

TOTAAL

63

TOTAAL

3

36

20
3

66

2.3.1. Totaalcapaciteit 5
De gemeenschapsinstellingen beschikken over een totale inzetbare maximumcapaciteit
van 311 plaatsen verdeeld zoals in bovenstaande tabel.

2.3.2. Reguliere capaciteit
Binnen deze totaalcapaciteit hebben we enerzijds een regulier aanbod van 252 (open en
gesloten) plaatsen waar elke jongere dagelijks voor kan aangemeld worden. Alle
aanvragen die goedgekeurd worden voor de reguliere capaciteit worden opgenomen in
de matrix.
2.3.3. Buffercapaciteit

Binnen de gesloten campussen van De Hutten, Wingene en Beernem zijn volgende
buffercapaciteiten geïnstalleerd6:
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In 2016 wordt ook nog volgende capaciteitsuitbreiding voorzien:
De Hutten: 3 extra plaatsen
Beernem: 8 extra plaatsen
Ruiselede: 9 extra plaatsen
6

Ministerieel besluit van 3 maart 2003 tot regeling van het gebruik van de buffercapaciteit in de
ge-meenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Kempen" en "De Zande"
(B.S.27.III.2003)
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1° in de gesloten afdeling voor jongens in De Hutten : 1 eenheid;
2° in de gesloten afdeling voor meisjes in Beernem : 2 eenheden;
3° in de gesloten afdeling voor jongens in Wingene : 1 eenheid.
Deze capaciteit is beschikbaar voor jongeren die voldoen aan de buffercriteria of jongeren
die uitstromen uit Everberg. Een overbrenging vanuit Everberg wordt niet meegenomen
in de matrix. Als het een nieuwe opname betreft van een jongere die voldoet aan de
buffercriteria wordt dit wel meegenomen in de matrix.
2.3.4. Voorbehouden capaciteit

Daarnaast beschikken we ook over 15 voorbehouden plaatsen waar volgende jongeren
een beroep op kunnen doen:
-

-

Jongeren voor wie de maatregel nog loopt en die meer dan 5 dagen ontvlucht,
weggelopen of onwettig afwezig zijn.
Jongens die niet langer kunnen verblijven in De Grubbe wegens het verlopen van
hun termijn (2 maanden en 5 dagen). Tien dagen voordat de laatste zitting
plaatsvindt, mogen deze jongens aangemeld worden voor een prioritaire plaats.
Jongeren die uitstromen (naar een voorziening) maar waarbij de
gemeenschapsinstelling zich engageert om de jongere alsnog op te nemen indien
er iets mis gaat (engagement op casusniveau).

De voorbehouden capaciteit wordt door de CAP beheerd. Alle vragen om er gebruik van
te maken dienen aan de CAP te worden gesteld. Deze capaciteit wordt niet opgenomen in
de matrix.

2.3.5. Time-out
Time-out is een specifieke module binnen de gemeenschapsinstelling waarbij een jongere
voor een korte periode (14 dagen) wordt toevertrouwd aan de gemeenschapsinstelling in
functie van het herstellen van het hulpverleningstraject met de voorziening van herkomst
(BJB of VAPH). Er zijn 40 time-outplaatsen waarvoor op elk tijdstip een aanvraag worden
ingediend. De toewijzing van de time-outplaatsen gebeurt niet op basis van een matrix,
wel op basis van de chronologie.
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Vanaf 4 april willen we de instroom binnen de time-outleefgroepen als volgt organiseren:

De Zande
Maandag

GEEN INSTROOM

Dinsdag

UITSTROOMDAG
Instroom regio West

Woensdag

De Kempen
GEEN INSTROOM

Instroom regio West en
Oost

UITSTROOMDAG

Donderdag

Instroom regio Oost

Vrijdag

Instroom regio Oost en
West

Time-out in De Kempen:
Voor de 10 gesloten time-outplaatsen voor meisjes en de 10 open time-outplaatsen voor
jongens in Mol voorzien we een vaste instroommogelijkheid op donderdag en vrijdag. De
instroom op donderdag wordt gereserveerd voor de eigen regio. Vrijdag kan ook na 09.00
uur aangemeld worden vanuit de andere regio.
Goedkeuringen voor een time-outplaats in De Kempen worden telkens op
dinsdagvoormiddag meegedeeld.
Er is een vaste uitstroomdag voorzien op woensdag. Jongeren die pas vrijdag instromen
beschikken dus over één dag minder verblijf.
Time-out in De Zande
Voor de 10 gesloten time-outplaatsen voor meisjes en de 10 open time-outplaatsen voor
jongens in Ruiselede voorzien we een vaste instroommogelijkheid op dinsdag en
woensdag. De instroom op dinsdag wordt gereserveerd voor de eigen regio. Woensdag
kan ook na 09.00 uur aangemeld worden vanuit de andere regio.
Goedkeuringen voor een time-outplaats
maandagvoormiddag meegedeeld.

in

Ruiselede

Er is een vaste uitstroomdag voorzien op maandag.
instromen beschikken dus over één dag minder verblijf.
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worden

telkens

op

Jongeren die pas woensdag

De time-outcapaciteit wordt door de CAP beheerd. Alle vragen om er gebruik van te
maken dienen aan de CAP te worden gesteld. Indien men een time-out wenst in de
andere regio, gelieve dit duidelijk weer te geven in de aanmelding.
Alle lopende samenwerkingsafspraken blijven van kracht. We verwachten een actieve
medewerking van de voorzieningen en bieden hen een herstelgericht programma aan.
Daarnaast zijn er ook nog enkele samenwerkingsverbanden waarbij de partners een
beroep kunnen doen op een snelle time-outmogelijkheid binnen de
gemeenschapsinstelling:
Jongeren (die in het prioroverzicht in Domino staan) en die uitgestroomd zijn
naar een voorziening met:
•

Een bijkomende erkenning

In bijlage 3 geven we nog even de cijfers mee van 2015 waaruit blijkt dat er toch frequent
een
beroep
wordt
gedaan
op
de
time-outmogelijkheid
binnen
de
gemeenschapsinstellingen
2.3.6. Instroom
De plaats van een goedgekeurde aanvraag (zowel een reguliere als een voorbehouden
plaats) wordt altijd gereserveerd tot de volgende werkdag 12.00u in een
gemeenschapsinstelling. Indien de jongere dan niet is opgenomen of de instelling kreeg
geen bericht dat de jongere effectief nog diezelfde dag zal instromen, wordt de plaats
doorgegeven aan de volgende regio die volgens de matrix in aanmerking komt.
Er zijn 3 uitzonderingen waarop bovenstaande niet van toepassing is:
-

Jongeren die worden goedgekeurd voor een plaats in De Grubbe moeten steeds
de dag zelf instromen.
Een overbrenging van De Grubbe naar een gemeenschapsinstelling moet binnen
de twee werkdagen gerealiseerd worden.
Time-outplaatsingen zijn verbonden aan enkele vaste instroomdagen.
2.4. Verdeling van het aanbod

Alle aanvragen worden gecentraliseerd via de webapplicatie InterCAP. Nadien worden de
aanmeldingen opgelijst naargelang de regio: aanvragen uit de provincies WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in
aanmerking voor een plaats in De Zande (regio West). Vragen uit de provincies
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant worden opgelijst voor De Kempen (regio Oost).
De keuze voor de opsplitsing van deze regio’s is in functie van het regiogericht werken.
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Indien de buffercapaciteit volzet is in de gemeenschapsinstellingen, wordt er nagegaan of
de jongere toegewezen kan worden aan De Grubbe. Aanvragen voor een bufferplaats in
Everberg worden opgelijst voor beide regio’s.
Voor meisjes wordt er geen opdeling gemaakt naar regio Oost en West. De beschikbare
plaatsen in campus Beernem zijn beschikbaar voor alle regio’s. Ook de plaatsen in de
Grubbe worden verdeeld via een matrix waarin alle jeugdrechtbanken meegenomen
worden.
2.4.1. Bepaling van de verhouding per jeugdrechtbank
Het is logisch dat grotere diensten met meer dossiers meer plaatsen krijgen toegewezen
dan kleinere diensten.
Voor elke afdeling van de jeugdrechtbank is bepaald welk aandeel zij van de totaal
beschikbare capaciteit verkrijgen. Deze contingenten zijn aan de hand van verschillende
criteria (het aantal consulenten dat voltijds te werk gesteld is bij de sociale dienst van de
afdeling van de jeugdrechtbank, het aantal maatregelen genomen per sociale dienst en
het aantal vorderingen genomen voor elke sociale dienst) bepaald.
Contingenten in functie van regio Oost en regio West:
Regio Oost

Regio West

SDJ Antwerpen

48,2%

SDJ Brugge

14,0%

SDJ Hasselt

12,3%

SDJ Brussel

16,3%

SDJ Leuven

12,3%

SDJ Dendermonde

20,9%

SDJ Mechelen

7,9%

SDJ Gent

18,6%

SDJ Tongeren

11,4%

SDJ Ieper

3,5%

SDJ Turnhout

7,9%

SDJ Kortrijk

15,1%

SDJ Oudenaarde

8,1%

SDJ Veurne

3,5%

Totaal

100,0% Totaal

100,0%

Het aanbod van voor jongens in De Zande en De Kempen is in eerste instantie enkel
beschikbaar voor hun eigen regio.
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Voor het aanbod voor de meisjes en Grubbe worden alle regio’s mee in rekening
genomen in de matrix en krijgen we volgende verhoudingen:
SDJ Antwerpen

27,5%

SDJ Brugge

6,0%

SDJ Brussel

7,0%

SDJ Dendermonde

9,0%

SDJ Gent

8,0%

SDJ Hasselt

7,0%

SDJ Ieper

1,5%

SDJ Kortrijk

6,5%

SDJ Leuven

7%

SDJ Mechelen

4,5%

SDJ Oudenaarde

3,5%

SDJ Tongeren

6,5%

SDJ Turnhout

4,5%

SDJ Veurne

1,5%

2.5. Het opstellen van een matrix voor het verdelen van de plaatsen
Op basis van de bovenstaande cijfergegevens worden de matrixen opgesteld. Aan de
hand van deze matrix kan het CAP perspectief geven aan de jeugdrechtbanken en
vaststellen welke afdeling van de jeugdrechtbank aan de beurt is voor een
plaatstoewijzing.
Als we het volledige aanbod van de gemeenschapsinstellingen willen toewijzen via een
matrix zullen er in totaal 6 matrixen in gebruik genomen worden:
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De Markt (open
jongens)
De Hutten
(gesloten jongens)
Ruiselede
(open jongens)
Wingene
(gesloten jongens)
De Grubbe
(gesloten jongens
met bufferprofiel
Beernem (open
en
gesloten
meisjes)

Matrix voor regio Oost (reguliere plaatsen)
Matrix voor regio Oost (reguliere plaatsen)
Matrix voor regio West (reguliere plaatsen)
Matrix voor regio West (reguliere plaatsen)
Matrix voor alle regio’s

Matrix voor alle regio’s (reguliere plaatsen)

In bijlage 4 kunnen jullie een voorbeeld terugvinden van een toewijzingsmatrix voor
campus De Markt. Vanaf 4 april zullen deze matrixen ook ter beschikking gesteld
worden voor de verschillende jeugdrechtbanken zodat zij alle plaatstoewijzingen mee
kunnen opvolgen. Dagelijks rond 09.00 uur zal er een geüpdatete versie van de matrix op
de
professionele
website
van
Jongerenwelzijn
gepubliceerd
worden:
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/matrixen-capaciteit-gi/. Om de
toegang voor externen te beperken zullen de matrixen beveiligd worden met een
wachtwoord dat telefonisch kan opgevraagd worden bij het CAP.
Deze matrix zal dagelijks ook vermelden hoeveel buffer – en reguliere plaatsen er
beschikbaar zijn in elke campus.
2.6. Oprichting van een begeleidingscommissie
Teneinde de instroom in de gemeenschapsinstellingen beter te monitoren en toezicht te
houden op de toewijzing van de beschikbare plaatsen
wordt er een
begeleidingscommissie opgericht. Het voorstel is om de commissie samen te stellen met 8
leden en een voorzitter: 4 personen die de zittende (2) en staande (2) magistratuur
vertegenwoordigen en 4 personen die de administratie vertegenwoordigen (het
afdelingshoofd van de GI, de beide campusdirecteurs en de Algemeen directeur). De
administrateur generaal van het agentschap Jongerenwelzijn zit voor en medewerkers
van het CAP verzorgen het secretariaat.
De commissie zal in 2016 om de twee maanden samen komen en kan daarna zelf bepalen
hoe vaak ze samen komt.
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Bijlage 1: Wettelijke maximumcapaciteit 7
CAMPUS

TOTAAL

Open jongens

REGULIERE
CAPACITEIT
72

Gesloten meisjes

10

10

Open jongens

54

54

Gesloten jongens

26

26

De Hutten

Gesloten jongens

40

40

Beernem

Open meisjes

10

10

Gesloten meisjes

36

36

Gesloten jongens
(conform buffercriteria)

40

40

Open jongens

126

126

Gesloten jongens

110

110

Open meisjes

10

10

Gesloten meisjes
TOTAAL

46
292

46
292

De Markt

Ruiselede

De Grubbe

TOTAAL

7

REGIME

72

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart
inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (B.S.
02.03.2009), gewijzigd bij het BVR van 21 mei 2010 (B.S. 18.06.2010)
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Bijlage 2: Wettelijke capaciteit volgens het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot
oprichting en organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn8
CAMPUS

TOTAAL

Open jongens

REGULIERE
CAPACITEIT
72

Gesloten meisjes

10

10

Open jongens

55

55

Gesloten meisjes

10

10

Wingene

Gesloten jongens

36

36

De Hutten

Gesloten jongens

42

42

Beernem

Open meisjes

10

10

Gesloten meisjes

36

36

Gesloten jongens
(conform buffercriteria)

40

40

Open jongens

127

127

Gesloten jongens

118

118

Open meisjes

10

10

Gesloten meisjes
TOTAAL

56
311

56
311

De Markt

Ruiselede

De Grubbe

TOTAAL

8

REGIME

72

Wettelijke capaciteit bij de goedkeuring van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot
oprichting en organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn
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Bijlage 3: Aanvragen betreffende time-outs in de gemeenschapsinstellingen

Totale aantal
aanmeldingen
Waarvan
goedgekeurd
Waarvan niet
ingestroomd

De Markt
(meisjes)

Ruiselede
(meisjes)9

256

35

202 (78,9%)

29 (82,9%)

54

6

De
Ruiselede Totaal
Markt
(jongens)
(jongens)
215
220
726
182
(84,7%)
33

191
(86,8%)
29

604
(83,2%)
122

Geregeld worden time-outplaatsen geannuleerd omdat de jongere niet werd
aangetroffen, omdat de plaats niet meer nodig is,….

9

De time-outleefgroep voor meisjes in Ruiselede werd pas opgestart op 14/10/2015, vandaar het
lage aantal.
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Bijlage 4: Voorbeeldmatrix voor campus De Markt
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De matrix toont aan hoeveel procent van de vrijkomende capaciteit wordt toegewezen aan een bepaalde jeugdrechtbank (vb. Antwerpen: 48,20%).
Daarnaast staat aangegeven hoeveel plaatsen de jeugdrechtbank op heden werd toegewezen.
Onderaan zien we welke jeugdrechtbanken aan de beurt zijn bij een volgende toewijzing: Hasselt, Leuven, Tongeren, Antwerpen
In bovenstaande matrix is het eerst de beurt aan Hasselt die hier een reguliere plaats krijgt toegewezen indien er voor 11.00 uur een reguliere plaats werd
aangevraagd. Nadien komt Leuven aan de beurt die ook een beroep kan doen op een reguliere plaats. Indien Leuven geen aanvragen heeft voor een
reguliere plaats, is het de beurt aan Tongeren.
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